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TOILETTER
Allan og Morgan har hen over julen arbejdet hårdt
med at modernisere toiletterne på indskolings- og
mellemtrinsgangen. Der er blevet gjort rent, malet og
sat nye lamper op. Nu skal vi huske på fortsat at være
gode sammen til at holde toiletterne pæne og rene.

Godt nytår til jer alle sammen og velkommen tilbage
til en næsten helt almindelig skoledag.
Vi håber, I har haft en dejlig juleferie og nydt det snedækkede landskab hen over julen. Vinteren har endelig godt fat i landet, hvor temperaturen dog stadig er
mild og solen til tider finder vej gennem skydækket.
Ugen startede ud med hjemmeundervisning og nødpasning. Onsdag var vi endelig tilbage på skolen igen
og det var rart. Skolen fungerer jo altid bedst, når vi er
her alle sammen.

JULEGAVE
Vi har på skolen fået en elektrisk basguitar i julegave
fra SoundIt. Tusind tak for gaven, det kommer til at
lyde megagodt

CORONA
Vi er midt i vinterperioden, hvor smittespredningen er
størst. Vi er rigtig godt med i forhold til de anbefalinger der er kommet fra SSI. Der tilbydes fortsat podning
to gange i ugen til alle elever og der kan fortsat hentes
hjemmetest her på skolen. Vi opfordrer stadig til, at I
bliver hjemme, hvis I har symptomer.
I må fortsat meget gerne skrive til os, hvis jeres barn er
testet positiv, sådan vi kan give poderne besked.

MUSICALUGEN ER UDSAT
Musicalugen, som er planlagt til at ligge i uge 5 bliver
rykket til uge 14. Vi er så heldige, at de I FRAM har
plads til, vi kan rykke det til den uge og vi igen kan opføre årets musical i skoleregi. Stor tak til FRAM for deres imødekommenhed.

NY LÆRER
Vi skal også byde velkommen til Nike Herrberg i denne
uge. Nike er vores nye tysklærer på skolen i udskolingen.

Nytårsraketter er sendt afsted med ønsker for det
kommende år. Må det blive et godt og givende år for
os alle sammen på SvanekeFri.
I ønskes en rigtig god første weekend her i 2022
Mange hilsner
Allan og Thomas

